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1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert
Sekwencjonowanie DNA: ustalenie kolejności nukleotydów
w cząsteczce DNA.

■ 1970: pierwsze sekwencje DNA

Kolonia bakteriofaga
X174, pierwszej
zsekwencjonowanej
cząstki DNA.

otrzymano przy pomocy
chromatografii.

■ 1975: zastąpienie chromatografii
elektroforezą w żelu
poliakrylamidowy,

■ 1977: A. Maxam i W. Gilbert
opublikowali metodę
sekwencjonowania przez
chemiczną degradację

■ 1977: A. Coulson i F. Sanger:

metoda terminacji łańcucha.

■ 1977: zsekwencjonowano faga
X174, 5,5 kb.

■ 1984: zsekwencjonowano wirus
Eppstein-Barra, 170 kb.

A. Wirus Epsteina-Barra (Herpes) i B. limfocyty B
uwalniające wirusa. Jeden z najpowszechniejszych
wirusów u ludzi. Zakażenie jest na ogół
bezobjawowe.

Sekwencjonowanie umożliwia poznanie struktury i funkcji genów, struktury
genomów oraz ewolucję organizmów żywych.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert
Metoda chemicznej degradacji Maxama-Gilberta: swoiste cięcie DNA
w miejscu występowania specyficznie zmodyfikowanego nukleotydu.
Reakcje chemiczne metodzie
Maxama-Gilberta

H

■ Modyfikacja zasady azotowej:

N

dGMP – metylacja przez
siarczan dwumetylu;
dGMP + dAMP – depurynacja
przez kwas mrówkowy;
dCMP + dTMP – hydroliza
przez hydrazynaę
dCMP – hydroliza przez
hydrazynę w 1,5 M NaCl.

N

H

H

H
Piperydyna: związek
organiczny, cykliczna
amina drugorzędowa.

Hydrazyna: związek
nieorganiczny zbudowany
z 2 grup aminowych,
substancja silnie trująca.

Metoda Maxama-Gilberta nie wymagała
uprzedniego namnożenia DNA (klonowania).
■ Piperydyna degraduje wiązanie które było niezbędne do zastosowania
fosfodiestrowe i glikozydowe w metody Sangera. Dopiero wprowadzenie PCR
nukleotydzie ze zmodyfikowaną ograniczyło jej wykorzystane do analizy miejsc
zasadą.
wiązania DNA z białkami.
DNA przeznaczony do sekwencjonowania jest znakowany
radioaktywnie na końcu 5’ za pomocą P32. Pozwala to wykryć
produkty reakcji przez autoradiografię.
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1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert
Znakowany radioaktywnie DNA jest poddawany serii czterech
reakcji, każda jest specyficzna dla jednego nukleotydu.
5’

A G C T G A G C A T C G 3’
Radioaktywnie znakowany jednoniciowy DNA.

Specyficzna modyfikacja
nukleotydów.
W probówce „G” powstają tylko
fragmenty, które mają zmetylowane
dGMP. Długość fragmentu zależy od
miejsca metylacji.

G

G+A

C

C+T

A G C T G A G C A

5’
5’

A G C T G A G C A T C G 3’

5’

A G C T G A G C A T C G 3’ 5’

Metylacja dGMP: siarczan dwumetylu.

W probówce „G+A” powstają tylko
fragmenty, które mają
zmodyfikowane dGMP lub dAMP.
Długość fragmentu zależy od
miejsca depurynacji.

T

C G 3’

Depurynacja dAMP: kwas mrówkowy

A G C T G A G C A T C G 3’
Depurynacja dGMP: kwas mrówkowy

Stężenie składników jest tak dobrane aby jedna modyfikacja przypadała na
jedną cząsteczkę DNA.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert
DNA jest degradowany przez piperydynę w miejscach, w których
znajdują się zmodyfikowane nukleotydy.
5’

A G C T G A G C A T C G 3’

5’

A G C T G A G C A T C G 3’ degradacja 5’

5’
Piperydyna:

Przykładowe miejsca degradacji: miejsca ze
zmetylowanym dGMP (reakcja G).

wiązania na
końcu 3’

5’

zmodyfikowanego
A G C T G A G C A T C G 3’ nukleotydu. 5’

5’

A G C T G A G C A T C G 3’

Przykładowe miejsca degradacji: miejsca
depurynacji dGMP i dAMP (reakcja G+A).

5’

A G 3’

3’

5’

A G C T G 3’

A G 3’
A 3’

Fragmenty po
degradacji.

W wyniku 4 specyficznych reakcji powstają fragmenty DNA
o różnej długości, które rozdzielane są na żelu poliakrylamidowym.
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1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert
Fragmenty rozdzielone na żelu ujawnia się za pomocą
autoradiografii, przy czym odczyt rozpoczyna się od końca 5’.
5’CCGATCCAGA3’

Analizowana
sekwencja

G

Miejsce
nałożenia prób,
początek żelu.

G+A

C

Odczytana sekwencja

C+T
3’

5’CCGATCCAGA3’
5’CCGATCCAG
5’CCGATCCA

1 prążek: dla
G+A: świadczy o
obecności A.

5’CCGATCC
5’CCGATC
5’CCGAT
5’CCGA
5’CCG
5’CC

2 prążki: dla G i
G+A: świadczy o
obecności G.

5’ 5’C

Prążek najbardziej
odległy od
początku żelu
odpowiada 1
nukleotydowi od
końca 5’.

Fragmenty od końca 5’ są najkrótsze, w więc znajdują się najdalej od
początku żelu - miejsca nałożenia prób.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera
Metoda sekwencjonowania Sangera polega na terminacji syntezy
DNA w pozycji, w której został wbudowany zmodyfikowany nukleotyd.

OO-

P
O

OO

P
O

O

P
O

O

CH2

OO

C
H

zasada

H

H

C

C

Modyfikacja nukleotydu
polega na zamianie grupy
H
OH
OH w pozycji 3’
H
deoksyrybozy na H.
dideoksynukleotyd
ddNTP

C
H
Polimeraza DNA może
przyłączać nukleotydy
tylko do wolnej grupy OH
na końcu 3’. Zastąpienie
grupy OH atomem wodoru
H uniemożliwia
przyłączenie nukleotydu
przez polimerazę DNA.

Wstawienie dideoksynukleotydu do syntetyzowanego łańcucha DNA
uniemożliwia przyłączenie następnego nukleotydu, w efekcie synteza
łańcucha ulega zakończeniu – terminacji.
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1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera
Pierwszym etapem sekwencjonowania metodą Sangera jest
powielenie DNA przy pomocy PCR.

5’
3’

A G C T G A G C A T C G
T C G A C T C G T A G C

3’
5’

Fragment, który chcemy zsekwencjonować.

Znana sekwencja DNA,
na podstawie której
projektuje się starter.

Denaturacja

3’

T C G A C T C G T A G C

5’

Przyłączenie startera

5’

3’

Starter

3’

T C G A C T C G T A G C

5’

Polimeraza Taq rozpoczyna syntezę fragmentu, który chcemy
zsekwencjonować przyłączając nukleotydy do startera. Do tego
momentu reakcja przebiega jak typowy PCR.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

■ matryca –

5’ Starter

A G C T G A G C

sekwencjonowany DNA;
do znanej sekwencji;

■ termostabilna polimeraza

A G C T G A G C

dCTP, dGTP, dTTP
(podobnie jak w typowej
reakcji PCR);

5’ Starter

A G C T G

■ dodatkowo

dideoksynukleotyd ddATP,
znakowany izotopowo lub
fluorescencyjnie.

5’ Starter

ddA

5’ Starter

ddA

DNA;

■ deoksynukleotydy – dATP,

3’

Wstawienie ddATP
powoduje zakończenie
syntezy łańcucha DNA.

■ starter komplementarny

ddA

W reakcji PCR specyficznej
dla adeniny, A uczestniczą:

ddA

Sekwencjonowanie fragmentu DNA wymaga przeprowadzenia 4
specyficznych reakcji PCR, po jednej dla nukleotydów z A, C, G, T.

3’

3’

Wstawienie ddATP jest
losowe. Prowadzi to do
3’ powstania fragmentów o
różnej długości.

W reakcji PCR specyficznej dla adeniny uczestniczy dideoksynukleotyd
ddATP, w reakcji dla cytozyny – ddCTP, guaniny – ddGTP, tyminy – ddTTP.
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1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera
Produkty reakcji PCR z dideoksynukleotydami (ddNTP) rozdziela się
na żelu poliakrylamidowym.

T
C
Produkty
najkrótsze
poruszają
się najszybciej.

G
A

–

Początek
żelu

+
G

C

T

A

C

G

A

G

C

T

G

Kierunek odczytu

Starter

A

Pierwsza zasada
od startera.

1. Sekwencjonowanie DNA: porównanie
Porównanie sekwencjonowania metodą Maxama-Gilberta
oraz metodą Sangera.
Metoda Maxama-Gilberta:

■ należy namnożyć DNA: początkowo

■ nie wymaga starterów;
■ nie wymaga znajomości

■ niezbędny jest starter inicjujący

replikacji;

jakiejkolwiek sekwencji;

■ potrzeba stosunkowo dużo DNA;
■ do czasu zastosowania
automatycznych sekwenserów
była metodą popularniejszą;

■ wizualizacja możliwa tylko

poprzez autoradiografię ze
względu na niewielką ilość
produktów reakcji.

Kornelia Polok

Metoda Sangera:

■ nie wykorzystuje procesu

wykorzystywano klonowanie,
obecnie reakcję PCR;
replikację PCR;

■ konieczna jest znajomość sekwencji
w pobliżu DNA przeznaczonego do
sekwencjonowania;

■ nie wymaga dużo DNA;
■ można wykorzystać srebrzenie do
wizualizacji, dzięki PCR ilość
produktu reakcji jest duża;

■ umożliwia sekwencjonowanie
automatyczne.
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1. Sekwencjonowanie DNA: automatyczne
Wszystkie współczesne metody sekwencjonowania DNA
wykorzystują metodę Sangera w połączeniu z reakcją PCR.
Automatyczne sekwensery:

■ 1986: pierwszy pół-

automatyczny sekwenser.

Prototypowy
sekwenser
Sangera z 1987 r.

■ 1987: pierwsze automatyczne
sekwensery komercyjne.

■ 1990: rozpoczęto projekty

sekwencjonowania genomów
Mycoplasma capricolum,
E. coli, C. elegans, S.

cerevisiae.

■ 2000: sekwencjonowanie

nowej generacji (NGS) oparte o
przyłączanie adapterów do
odpowiednio przygotowanego
DNA.

NovaSeq 6000, jeden z
najnowszych typów
sekwenserów pozwalający
na uzyskanie 6 Tbp w ciągu
48 h.
 A – dotykowy ekran;
 B – sekwenator, czytnik
 C – zestaw odczynników
 D – odpady.

Sekwencjonowanie można przeprowadzić wykorzystując elektroforezę w
żelu poliakrylamidowym jednakże obecnie wykorzystuje się sekwensery
automatyczne, które pozwalają uzyskać kilka miliardów par zasad dziennie.

1. Sekwencjonowanie DNA: automatyczne
W automatycznych sekwenserach dideoksynukleotydy znakowane są
fluorescencyjne i odczytywane w programie komputerowym.

Autoradiogram otrzymany w wyniku
manualnego sekwencjonowania i
znakowania izotopowego. Dla każdej
próby są 4 ścieżki odpowiadające
reakcjom dla A, C, G, T.

Kornelia Polok

Chromatogram otrzymany w wyniku
sekwencjonowania automatycznego i
znakowania fluorescencyjnego. Każdemu
nukleotydowi odpowiada inny kolor, np. zielony
dla A. Zielony „pik” oznacza, że w tym miejscu
jest A, niebieski C itd.
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1. Sekwencjonowanie DNA: automatyczne
Współczesne sekwensery umożliwiają sekwencjonowanie całych
genomów w stosunkowo krótkim czasie.

CLUSTAL umożliwia porównanie wielu
sekwencji.

Narzędzia do składania sekwencji uzyskanych w
projektach sekwencjonowania genomów.

Narzędzia do
analizy
danych oparte
o PHYTON.

Narzędzia do analizy
struktury genów,
poszukiwania
promotorów ,
sygnałów
poliadenylacji itd.

Do analizy sekwencji uzyskanych w wyniku sekwencjonowania niezbędne
są zaawansowane narzędzia bioinformatyczne i algorytmy obliczeniowe.

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody automatyczne

2. Identyfikacja pojedynczych
genów
Klonowanie z pozycji na mapie
(positional cloning)
Metoda „genu kandydata”
(candidate gene approach)

3. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych.
4. Wektory i biblioteki
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2. Identyfikacja genów: metody
Identyfikacja pojedynczych genów: to ustalenie sekwencji genu na
podstawie fenotypu i pozycji na mapie genetycznej.
Metody identyfikacji genów

■ Na podstawie funkcji (ang. gene

targeting): znane jest białko, na
podstawie, którego można ustalić
mRNA, lub dostępne są mutanty
insercyjne.

■ Klonowanie pozycyjne z pozycji na
mapie (ang. positional cloning):
wykorzystanie analizy sprzężeń i
markerów położonych w pobliżu
genu. Produkt genu nie musi być
znany.

■ Gen „kandydat” (ang. canditade

gene approach)”: analiza sprzężeń
z wykorzystaniem określonej puli
znanych genów.

Transformacja

DNA

Mutant insercyjny:
mutacja jest efektem
insercji T-DNA,
transpozonu.

„Gene targeting”: mutant insercyjny posiada
transpozon wbudowany w gen. Sekwencję
transpozonu wykorzystuje się jako sondę w
celu izolacji genu. Wykorzystuje się u
organizmów modelowych.

Identyfikacja pojedynczych genów jest związana z analizą
sprzężeń, umożliwia poznanie uwarunkowania genetycznego
cech/chorób dla których znane są fenotypy i/lub białka.

2. Identyfikacja genów: klonowanie pozycyjne
Klonowanie z pozycji na mapie (positional cloning): identyfikacja
genu na podstawie jego położenia na mapie genetycznej.
Etapy klonowania pozycyjnego

■ Etap 1. Lokalizacja genu

warunkującego cechę na mapie
genetycznej.

■ Etap 2. Zawężenie regionu, w

którym zlokalizowany jest gen
(region kandydujący), znalezienie
markerów sprzężonych z genem.

■ Etap 3. Sekwencjonowanie

markerów sprzężonych z genem.

■ Etap 4. Wykorzystanie markerów
jako sond do przeszukania
biblioteki genomowej.
Sekwencjonowanie fragmentu
biblioteki (klonu) zawierającego
badany gen.

Mączniak prawdziwy:
choroba grzybicza roślin
zbożowych, warunkowana
genem Mlo, który
zlokalizowano na
chromosomie 4.

M LO
Etap 1. Gen Mlo zlokalizowano na mapie
genetycznej na podstawie analizy sprzężeń w
populacji 257 osobników F2. Odległość 0,4 i 0,7
cM od bAO11 i bAL88 jest zbyt duża, markery
mogą leżeć w odległości wielu tysięcy par
zasad. Dlatego należy zawęzić badany obszar.

Warunkiem klonowania z pozycji na mapie jest znajomość fenotypu
warunkowanego przez gen oraz posiadanie wysyconej mapy genetycznej.

Kornelia Polok
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2. Identyfikacja genów: klonowanie pozycyjne
Zawężenie regionie, w którym zlokalizowany jest badany gen
uzyskuje się poprzez wysycenie mapy genetycznej.
Etap 2. Wysycenie mapy
genetycznej

M LO

■ Markery sprzężone z badanym

genem wykorzystuje się w
analizie populacji złożonej z kilku
tysięcy osobników.

■ Metoda pozwala zawęzić badany

obszar od odległości między
markerem a genem, około 0,1cM.

■ 0,1 cM oznacza, że gen oraz

flankujące go markery znajdą się
w jednym lub niewielkiej liczbie
fragmentów biblioteki
genomowej, co jest warunkiem
zidentyfikowania genu.

M LO
Etap 2: Mapa AFLP fragmentu chr. 4 jęczmienia
otrzymana na podstawie 2022 osobników. Marker
Bpm16 kosegreguje z genem Mlo, natomiast Bxm2 jest
odległy o 0,1 cM. Markery Bpm2 i Bpm9 flankują region.
Markery te będą zsekwencjonowane i wykorzystane do
przeszukiwania biblioteki.

Aby markery wykorzystać do sekwencjonowania genu, powinny one być
zlokalizowane w genie (kosegregować) lub w pobliżu <0,1 cM.

2. Identyfikacja genów: klonowanie pozycyjne
Markery sprzężone z badanym genem wycinane są z żelu,
amplifikowane i produkt PCR jest sekwencjonowany.
Etap 3: Identyfikacja markerów
sprzężonych z genem
100 kb

M LO

5 kb

zsekwencjonowane, częściowo nakładające się fragmenty: contigi
Prążek będący markerem jest
wycinany z żelu, oczyszczany
i amplifikowany.

Etap 4: Wykorzystanie markerów do
przeszukiwanie biblioteki i sekwencjonowanie
genu.

Zidentyfikowane markery służą jako sondy do przeszukiwania biblioteki
genomowej, zidentyfikowany fragment biblioteki sekwencjonuje się.
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2. Identyfikacja genów: gen „kandydat”
Metoda genu „kandydata”: poszukiwanie korelacji między fenotypem
(np. chorobą) a zmiennością w wstępnie wytypowanych genach.
Metoda genu „kandydata”

■ To uproszczenie GWAS (Genome
Wide association studies):
skanowaniu całego genomu i
poszukiwaniu zmienności
skorelowanej z daną cechą we
wszystkich sekwencjach DNA.

Fenotyp 2
1. Identyfikacja różnic fenotypowych
między osobnikami/ populacjami

Fenotyp 1

■ W metodzie genu „kandydata”

wstępnie wybiera się sekwencje
kilku genów, w których zmienność
może być skorelowana z cechą.

■ Wybór genu „kandydata” opiera
się na analizach in silico,
uwarunkowaniach cechy u
gatunków modelowych i blisko
spokrewnionych.

1

1 2

2

1

1 2

2

2. Porównanie
profili DNA,
poszukiwanie
sekwencji, które
różnią się u form
różniących się
fenotypem .

Identyfikacja genu „kandydata” warunkującego pokrój sosen.
Formy 1 (skręcony) i 2 (typowy) różnią się sekwencjami na styku
intron-egzon. Forma typowa (2) ma prążki nieobecne u formy 1.

Metody GWAS oraz genu „kandydata” opierają się na różnicach w częstości
alleli w populacjach. Nie uwzględniają sprzężenia genów i dlatego są mniej
dokładne niż klonowanie pozycyjne.

2. Identyfikacja genów: gen „kandydat”
U człowieka metodę genu „kandydata” wykorzystano do analizy
uwarunkowań genetycznych choroby Alzheimer’a.
Choroba Alzheimer’a

■ Choroba neurodegeneracyjna,
objawy <60 roku życia.

■ Obecność niewielkich agregatów
-amyloidów w mózgu o składzie:

Porównanie
mózgu osób
zdrowych i
chorych na
Alheimer’a.

białko błonowe APP, które
występuje w synapsach i
kontroluje ich rozwój;
apolipoproteina E (ApoE)
kodowana przez gen APOE na
chr. 19.

■ APOE ma 3 allele, E2, E3 i E4.

Allel E4 wykazuje nadekspresję u
chorych na Alzheimera a więc jest
czynnikiem ryzyka.
W Japonii za chorobę Alzheimera odpowiada delecja kodonu 693
w białku APP. Jest to mutacja recesywna. Przyspiesza tworzenie
agregatów, ale struktura amyloidu nie powstaje.
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3. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych: sondy
Sonda DNA to znakowany jednoniciowy DNA, który może być
wykorzystany do identyfikacji komplementarnych cząsteczek.
Hybrydyzacja

■ Jest to zdolność kwasów

nukleinowych do tworzenia
dwuniciowych struktur na
skutek parowania
komplementarnych zasad.

Jeżeli nici nie są
komplementarne
to cząsteczka
mieszańcowa jest
niestabilna.

Jeżeli nici są
komplementarne
to cząsteczka
mieszańcowa
jest stabilna.

■ Różnice w stabilności
wykorzystywane są w
hybrydyzacji kwasów
nukleinowych.

■ Hybrydyzacja umożliwia

wykrywanie sekwencji
komplementarnych do sondy
w materiale biologicznym.

Sonda znakowana
fluorescencyjnie
umożliwia
lokalizację
komplementarnych
sekwencji na
chromosomach.

Sonda rDNA
wykorzystywana do
identyfikacji gatunków
glonów.

Sondy znakowane są radioaktywnie lub fluorescencyjnie.
identyfikacja komplementarnych cząsteczek jest możliwa przez
tworzenie cząsteczek mieszańcowych poprzez hybrydyzację.

Kornelia Polok
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3. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
Hybrydyzacja: zdolność kwasów nukleinowych do tworzenia
dwuniciowych struktur na skutek parowania komplementarnych zasad.
Podstawy hybrydyzacji

■ Cząsteczki DNA w warunkach
fizjologicznych są stabilne.

Aby wykorzystać właściwości DNA w
procesie hybrydyzacji, DNA badany musi
być umieszczony na podłożu stałym.

■ Podniesienie temperatury

powoduje denaturację DNA do
pojedynczych nici.

■ Nici mogą się ponownie

łączyć, ale mogą też łączyć
się z innymi
komplementarnymi
cząsteczkami DNA.

Transfer DNA na
membranę
nitrocelulozową.
denaturacja DNA.

■ Manipulując temperaturą

można „zmuszać” cząsteczki
DNA do łączenia się lub
rozdzielania.

Hybrydyzacja wykorzystywana jest w wielu procedurach laboratoryjnych, w
tym w hybrydyzacji DNA-DNA (Southern) oraz DNA-RNA (Northern).

3. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
Hybrydyzacja DNA-DNA wykorzystywana jest do oceny pochodzenia
DNA próby, identyfikacji genów podlegających ekspresji.
Znakowana sonda hybrydyzuje
z komplementarnym DNA
połączonym z membraną.

Dodanie DNA o znanej
sekwencji (sondy)
znakowanego radioaktywnie
lub fluorescencyjnie.
Przykładowy obraz
hybrydyzacji sondą
znakowaną radioaktywnie.

Wizualizacja: zaczernienie
kliszy fotograficznej w
miejscu, gdzie sonda
połączyła się z DNA na
membranie.

Odczyt kliszy
fotograficznej.

W cytogenetyce hybrydyzacja jest wykorzystywana do określenia położenia
genów na chromosomach (hybrydyzacja in situ).

Kornelia Polok
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4. Wektory i biblioteki
Wektor: dwuniciowa cząsteczka DNA, zawierająca fragment obcego
DNA i zdolna do autonomicznej replikacji w komórce gospodarza.
Typy wektorów

■ Plazmid: można wstawić do 10
kbp, np. pBR327.

Polilinker: miejsce cięcia enzymami
restrykcyjnymi, umożliwia wstawienie
fragmentu obcego DNA.

■ Bakteriofagi: można wstawić do 10
kbp, np. fag .

■ Fagemid: do 10 kbp, powstaje z
połączenia plazmidu i faga.

■ Sztuczne chromosomy: sztucznie

konstruowane chromosomy,
przenoszą większe fragmenty DNA
niż plazmidy i fagi:
BAC: sztuczne chromosomy
bakteryjne, do 150 kbp.
YAC: sztuczne chromosomy
drożdżowe, do 700 kbp:
HAC: sztuczne chromosomy
ludzkie; 6_10Mbp.

Kornelia Polok
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Zrekombinowane DNA: wektor,
który zawiera obce DNA.
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4. Wektory i biblioteki
BAC: sztuczny chromosom bakteryjny: zrekombinowany DNA na
bazie plazmidu F może zawierać insert obcego DNA do 150 kb.
Wykorzystanie BAC:

■ w projektach sekwencjonowania
genomów, np. w Projekcie
Sekwencjonowania genomu
Ludzkiego;

■ w modelowaniu chorób

genetycznych np. choroby
Alzheimera;

■ w klonowaniu wirusów DNA o

dużym genomie i wirusów RNA (+),
np. koronawirusów. cDNA
otrzymane z RNA(+) jest
niestabilne, wprowadzenie do BAC
jest jedyną możliwością badania
genomu i patogenezy wirusów
RNA (+).

Plazmid F pochodzi od E. coli, umożliwia wymianę materiału genetycznego
pomiędzy bakteriami w procesie koniugacji. Geny zawarte w plazmidach F
kontrolują równomierny rozdział plazmidów do komórek potomnych.

4. Wektory i biblioteki
Biblioteka DNA: reprezentatywna kolekcja sekwencji danego
organizmu, sekwencje przechowuje się w wektorach.
Typy bibliotek

■ Biblioteka genomowa: kolekcja
klonów, która zawiera co
najmniej jedną kopię każdej
sekwencji DNA w genomie.
Tylko niektóre klony zawierają
geny, część zawiera tylko
fragmenty genów, większość
sekwencje niekodujące.

■ Biblioteka cDNA: kolekcja

klonów, która zawiera cDNA
utworzone na matrycy mRNA,
nie zawiera intronów,
odzwierciedla transkryptom w
momencie tworzenia biblioteki.

Biblioteka genomowa: klony zawierające
dany gen przeszukuje się za pomocą sondy ,
np. markerów sprzężonech z genem.
Klon hybrydyzuje
z markerem 1

Klon hybrydyzuje
z markerem 2

Klon nie
hybrydyzuje z
żadnym
markerem

Klon hybrydyzuje
z markerem 3

Klon hybrydyzuje z markerami 1, 2 i 3.
Tylko ten klon potencjalnie zawiera cały
gen. Klony hybrydyzujące z jednym
markerem zawierają fragment genu.

Wszystkie projekty sekwencjonowania genomów, a także transkryptomu
wymagają stworzenia biblioteki DNA.

Kornelia Polok
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Zagadnienia: 1-2
1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Maxama-Gilberta










Jak definiujemy sekwencjonowanie DNA?
Po co sekwencjonujemy DNA?
Jakie wyróżniamy metody sekwencjonowania DNA?
Dlaczego metoda Maxama-Gilberta początkowo była bardziej
popularna od metody Sangera?
Jakie reakcje chemiczne wykorzystywane są w metodzie MaxamaGilberta?
Jak wykrywane są produkty reakcji w metodzie Maxama-Gilberta?
Proszę narysować na schemacie jak przebiega sekwencjonowanie
DNA metodą Maxama-Gilberta?
Na czym polega rola piperydyny w metodzie Maxama-Gilberta?
Proszę przedstawić obraz na żelu fragmentu
5’AAATCCCAAGACCGA3’ zsekwencjonowanego metodą MaxamaGilberta?

2. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sandera





Na czym polega sekwencjonowanie DNA metodą Sangera?
Co jest pierwszym etapem sekwencjonowania metodą Sangera?
Jak zmodyfikowane są nukleotydy w metodzie Sangera?
Proszę podać skład mieszaniny reakcyjnej dla sekwencjonowania
metodą Sangera, w przypadku reakcji specyficznej dla nukleotydu
adeninowego?

Zagadnienia 3-4
3. Sekwencjonowanie DNA: porównanie metod
 Co spowodowało upowszechnienie się metody Sangera?
 Dlaczego metoda Sangera okazała się wygodniejsza w
sekwencjonowaniu automatycznym?
 Proszę porównać metodę Maxama-Gilberta z metodą Sangera.
 Którą metodę sekwencjonowania należałoby wybrać, gdy
dysponujemy dużą ilością DNA, ale nie znamy żadnej sekwencji DNA
badanego organizmu?

4. Sekwencjonowanie DNA: metody automatyczne
 Jaką metodę sekwencjonowania DNA wykorzystują automatyczne
sekwencery?
 Na czym polega modyfikacja sekwencjonowania w metodach NGS?
 Jak znakowane są nukleotydy w sekwenserach automatycznych?
 Co to jest chromatogram w automatycznym sekwencjonowaniu i jak
się go odczytuje?
 Proszę wymienić kilka narzędzi informatycznych niezbędnych do
analizy sekwencji otrzymanych w wyniku sekwencjonowania
genomu.

Kornelia Polok
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Zagadnienia 5-6
5. Identyfikacja genów: metody, klonowanie pozycyjne











Proszę wymienić metody identyfikacji genów.
Na czym polega „gene targeting”?
Na czym polega klonowanie z pozycji na mapie?
Proszę wymienić etapy klonowania pozycyjnego?
Jaki warunek musi być spełniony aby możliwe było klonowanie
pozycyjne?
Jaka jest rola markerów w klonowaniu pozycyjnym?
W jaki sposób w klonowaniu pozycyjnym zawęża się region, w którym
znajduje się badany gen?
W jakiej odległości od genu muszą znajdować się markery aby możliwe
było sekwencjonowanie genu z pozycji na mapie?
Jak poznaje się sekwencję markerów sprzężonych z badanym genem?
Jaki jest cel sekwencjonowania markerów sprzężonych z badanym
genem w klonowaniu pozycyjnym?

6. Identyfikacja genów: metoda genu „kandydata”
 Na czym polega metoda genu „kandydata”?
 Czym różni się metoda genu „kandydata” od klonowania pozycyjnego?
 Proszę podać przykład wykorzystania metody genu „kandydata” u
człowieka.
 W jaki sposób gen APOE jest związany z chorobą Alzheimera?

Zagadnienia 7-8
7. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych










Proszę podać definicję sondy DNA?
Na czym polega hybrydyzacja kwasów nukleinowych?
Jakie zjawisko fizyczne wykorzystuje hybrydyzacja kwasów nukleinowych?
Pewien eksperymentator chce zidentyfikować w DNA wyizolowanym od
pacjenta gen APOE. Jaką metodę może zastosować?
Jakim czynnikiem fizycznym manipuluje się w hybrydyzacji kwasów
nukleinowych?
Jak zmiana temperatury w procesie hybrydyzacji wpływa na cząsteczki
DNA?
Jak przenosi się DNA na membranę?
Proszę omówić procedurę hybrydyzacji DNA.
W jakim celu stosuje się hybrydyzację DNA.

8. Wektory i biblioteki
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Proszę podać definicję wektora.
Proszę wymienić typy wektorów.
Co to jest zrekombinowane DNA?
Co to są sztuczne chromosomy? Proszę podać rodzaje.
Jak zbudowany i gdzie jest wykorzystywany jest BAC?
Proszę podać definicję biblioteki DNA.
Proszę podać typy bibliotek DNA?
W jaki sposób identyfikuje się klony biblioteki, które zawierają dany gen?
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